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ชาวนามืออาชีพ “ต�อง”
คิดเก่ง ท�าเป็น เห็นอนาคต

 เมือ่วนัอังคารที ่6 พฤษภาคม 2556 ทีผ่่านมา สถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ได้เข้าร่วมจัดเวทกีบัส�านกังาน
ส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพเยาวชน เรือ่ง “การเรยีนรู�ของชาวนาสู�การยกระดบัสมรรถนะ
เป�นชาวนามอือาชพี: คิดเก�ง ทาํเป�น เหน็อนาคต” อันเป็นเวทย่ีอยภายใต้การประชมุวชิาการ “อภิวฒัน์การ
เรยีนรู�…สู�จดุเปลีย่นประเทศไทย” ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีพร้อมด้วยวทิยากร 5 ท่าน ได้แก่ รศ.จุฑาทพิย์  
ภัทราวาท คุณแก่นค�ากล้า  พลิาน้อย คุณอดลุย์  โคลนพนัธ์  คุณอรษุ  นวราช และคุณวนิยั  เมฆด�า โดยมผีูเ้ข้า
ร่วมฟังร่วมร้อยคน และด�าเนนิรายการโดย คุณผกามาศ  ธนพฒันพงษ์
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ล�าดับแรก ผู้ด�าเนินรายการได้เรียน
เชญิ รศ.จฑุาทพิย์  ภัทราวาท พดูถงึปัญหา
ของชาวนาที่เป็นข้อมูลจากชุดงานวิจัย

รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
ประเดน็ท้าทายทีต้่องได้รับการแก้ไข

คอื คนไทยรุน่ใหม่ไม่อยากท�านา รวมทัง้คน
รุ่นเก่าที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่อยาก
ให้เด็กรุ่นใหม่ท�านาด้วย จึงพยายามส่งลูก
หลานไปร�า่เรยีนโดยคาดหวงัให้เป็นเจ้าคน
นายคน โจทย์วิจัยที่ทาง สสค.มอบหมาย
ให้ทีมวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ด�าเนินการในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์หลักสูตรชาวนามืออาชีพ 
และการทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียนลูก
ชาวนาที ่โดยคาดหวงัจะขยายผลเพือ่ใช้ใน
การยกระดบัสมรรถนะชาวนาทีค่ดิเก่ง ท�า
เป็น เห็นอนาคต ซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความหวงัของไทย ในการสบืสานต�านานที่
คนโบราณพดูต่อๆ กนัมาว่า “ข้าวคือชวีติ
และจิตวิญญาณไทย” 

เหตุผลความจ�าเป็นอกีหลายประการ
ที่คนไทยต้องรู้  ประเด็นแรก ประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่ 1 ของโลกมา
นาน เพิ่งตกอันดับไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาให้
กับอินเดียและเวียดนาม ค�าถามคือเพราะ
อะไร ประเด็นที่สอง ไทยผลิตข้าวมากเป็น
อนัดบั 6 ของโลกและเราบรโิภคข้าวภายใน
ประเทศเองไม่ถึงครึ่ง ส่งข้าวออกขายต่าง
ประเทศ ประมาณร้อยละ 60  แต่เนือ่งจาก
ปรมิาณการซ้ือขายในตลาดข้าวโลกมเีพยีง
ร้อยละ 6 ของการผลิตในแต่ละช่วงเวลา 

เรื่องนี้ชาวนาไม่ค่อยรู้ นักพัฒนารู้แต่ไม่ได้
ท�าอะไร  ส่วนนกัเศรษฐศาสตร์เข้าใจเพราะ
เรือ่งนีย่้อมส่งผลต่อความผนัผวนของราคา
ตามหลักอุปสงค์-อุปทาน เช่น ถ้าผลผลิต
ข้าวออกมามากๆ ราคาข้าวในปีนั้นก็จะ
ต�่า เพราะในตลาดมีความต้องการซื้อน้อย
กว่าความต้องการขาย แต่คนส่วนใหญ่ไม่
เอาตรงนี้มาพิจารณา จึงเป็นที่มาว่าท�าไม
ชาวนาท�านาแล้วไม่ได้นา มแีต่ภาระหนีส้นิ
และความยากจน

ข้อมลูจากการวจิยัสะท้อนให้เหน็ว่า
ปัญหาของชาวนามี สองด้านคือ

  • ปัญหาจากตัวชาวนาเอง เช่น 
ขาดเมลด็พนัธุท์ีใ่ห้ผลผลิตต่อไร่สงู ข้อมูลชี้
ว่า ไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 400 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ในขณะที่เวียดนามผลิตได้ประมาณ 
1000 กิโลกรัมต่อไร่ ท�าใหต้น้ทนุต่อหนว่ย
แตกต่างกันมาก ผลคือการแข่งขันกับ
เวียดนามเป็นไปได้ยาก  นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาการถูกเอาเปรียบจากราคา ปัจจัย

ผู้เข้าร่วมเสวนาให้ความสนใจกันอย่างเนืองแน่น
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การผลิตสูง 
 • ปัญหาจากภายนอก ซึ่งชาวนา

แก้ปัญหาเองไม่ได้ ตัดสินใจเองไม่ได้ เช่น 
เรือ่งน�า้ ท�าไมรฐับาลไม่ช่วยสร้างเขือ่นหรอื
คคูลองระบายน�า้ ปัญหาเรือ่งกฎหมายเข้าไม่
ถึง จึงท�าให้เกิดการโก่งราคาขายข้าว หรือ 
มีการลักลอบน�าเข้าสารเคมีที่เป็นอันตราย
เข้ามาจ�าหน่าย ปัญหาโครงสร้างตลาดที่มี
ผู้ส่งออกน้อยราย ซึ่งส่งผลต่อการก�าหนด
ราคาข้าวเปลือก ที่ไม่เป็นธรรมกับชาวนา

โจทย์เรือ่งการส่งออกมีหลายประการ 
ต่อข้อค�าถามท่ีว่าท�าไม ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจึง ไม่สามารถส่ง
ออกข้าวได้ ข้อมลูจากการวิจยัชีว่้า ถ้าจะส่ง
ออกข้าว จะต้องปรับปรุงในเรื่องต่างๆดังนี้ 
(1) ท�าให้ได้มาตรฐานสากลก่อน (2) ระบบ
การบรหิารจดัการต้องมปีระสทิธิภาพต้องสงู
ทัดเทียมกับเหล่ามืออาชีพ และ (3) ต้องมี
พันธมิตรเพื่อที่จะสามารถผ่านมาตรการ
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff 
Barriers) 

 ช่วงที่ สสค. ให้เราท�างานวิจัยสองปี 
เราได้เครอืข่ายครู เครือข่าย ชาวนา และ ชุด
ความรู้ที่จะช่วยยกระดับชีดความสามารถ
ให้ชาวนา มีคุณลักษณะ “คิดเก่ง ท�าเป็น 
เห็นอนาคต”โดย ต้องท�าให้ชาวนาเข้าใจ
อาชีพ เข้าใจชีวิต ชาวนาต้องสามารถสร้าง
สมดลุในการประกอบอาชีพและการด�าเนิน
ชีวิตให้ได้ ชาวต้องใส่ใจสุขภาพ ต้องรักสิ่ง
แวดล้อม ต้องรูเ้ท่าทนั ต้องมีภมูคิุม้กนั ต้อง
มกีารตดัสนิใจอย่างเป็นอสิระ ต้องรูจ้กัการ
พึง่พาและร่วมมอืกัน ต้องรวมกลุม่ ต้องสร้าง
เครอืข่าย ต้องสร้างอ�านาจต่อรอง ต้องมกีาร
บริหารจดัการทรพัย์สินและหนีส้นิอย่างชาญ
ฉลาด ต้องมวีธิกีารผลติทีส่ร้างสรรค์ อาจจะ
ต้องมทีางเลอืกของเราเอง ไม่เข้าสูก่ระแสที่
เค้าจัดระเบียบไว้ให้เราถูกเอาเปรียบ ต้อง
มีการออมการสะสมทุน เข้าถึงแหล่งทุน
ได้เหมาะสม ต้องมีการใช้ปัจจัยการผลิต
อย่างชาญฉลาด ต้องมกีารเกบ็เกีย่วอย่างมี
คุณภาพ และต้องเข้าไปสูก่ารค้าทีเ่ป็นธรรม

คุณผกามาศ   ธนพัฒนพงษ์
ขอบคณุ รศ.จฑุาทพิย์ค่ะ อาจารย์ได้

เปิดประเด็นไว้น่าสนใจให้เราติดตามว่า ใน
ส่วนวิถีชีวิตของชาวนาน่าจะมีความสุขใน
การประกอบอาชีพ แต่โดยโครงสร้างของ
ปัญหาท�าให้เบี่ยงเบนไป อะไรคือปัญหา 
ต้นทุน เมล็ดพันธุ์ ที่นา ฯลฯ 

ล�าดับต่อไปถาม คุณแก่นค�ากล้า ว่า
ท�าไมเลอืกเข้ามาใช้ชวีติเป็นชาวนาอนิทรย์ี
คุณธรรม อะไรท�าให้คิดแบบนั้น แล้วที่ว่า
เมล็ดพันธุ์ท�าให้ราคาข้าวดีขึ้น ตรงนี้ยาก
หรือไม่ส�าหรับคุณเกิดค�ากล้า

คุณแก่นค�ากล้า   พิลาน้อย
คนส่วนใหญ่ มกับอกลูกหลานอย่าเป็น

ชาวนา มนัทกุข์ยากล�าบาก พอลกูหลานไป
โรงเรียน ครูก็มักจะสอนว่าอย่าเป็นชาวนา 
ต้องเรยีนสงูๆ มกีารศกึษาสงูๆ ไปเป็นเจ้าคน
นายคน ทุกคนใส่ความคิดแบบนี้ แต่เผอิญ
วา่ผมเหน็วา่ ถา้การเป็นชาวนายากล�าบาก 
แล้วอะไรสบาย จะท�าอาชพีอะไรก็ตามล้วน
มีความล�าบากอยูใ่นตวัท้ังสิน้ ส�าคัญท่ีว่าเรา
มีใจรักสิ่งนั้นหรือไม่ เราเลือกจะท�าสิ่งที่ดีมี
คุณค่าหรือไม่ ผมมองว่าอาชีพชาวนาไม่ได้

ไรคุ้ณค่า ล�าบากกจ็ริง คดิดีๆ  แลว้ การเป็น
เกษตรกร หากใจถึง หากเข้าถึง เข้าใจใน
สาระในแก่นสารของอาชีพเกษตรกรรม จะ
พบว่าอาชพีชาวนาสบายไม่ได้แพ้อาชพีอืน่  

อย่างนาที่ผมท�าก็พัฒนาไปเรื่อยๆ 
เพราะดินเราไม่ดีนัก มีความกันดาร ดังนั้น
การที่เราจะตัดสินใจเป็นชาวนาบนสภาพ
ดินที่ไม่เหมาะสม ค่อนข้างล�าบาก จะเป็น
ชาวนา จะยกระดับอาชีพ ต้องเริ่มจากการ
มใีจ มไีฟ ถงึจะมฉีนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
เราต้องเอาใจใส่ มีการศึกษาเรียนรู้พัฒนา
เรื่อยๆ ก็จะเป็นชาวนามืออาชีพ และค�าว่า
ชาวนารุ่นใหม่ไม่ได้หมายถึงอายุ ใครก็เป็น
ชาวนาได้ เพราะชาวนารุ่นใหม่คอืชาวนาทีม่ี
การคดิ การวางแผน การสงัเกต การพฒันา
องค์ความรู้ นี่คือชาวนารุ่นใหม่

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์
ทราบว่ามีการมีการอนุรักษ์และ

ปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ในนาของของคุณ
เกดิค�ากล้า ไม่ทราบท�าไมถงึให้ความส�าคญั

คุณแก่นค�ากล้า   พิลาน้อย
เริม่แรกผมคดิถงึความมัน่คงทางอาหาร 

ผมได้พจิารณาจนตกผลกึเป็นค�าสามค�า วถิี 
หนา้ที่ และ อาชีพ ในกจิกรรมเดยีวเราต้อง
รูแ้ละแยกแยะทัง้สามบริบทให้ได้ อย่าผสม
กนั เพราะถ้าผสมกนัจะเหลอืเป็นอาชพี วถีิ 
คือ สิ่งที่ท�าเพื่อความมั่นคง หน้าที่ คือสิ่งที่
ท�าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น ส่วนอาชีพ คือ 
สิ่งที่ท�าเพื่อความมั่งคั่ง มีรายได้พอกับราย
จ่ายหรือให้เหลือ เมื่อใดก็ตามที่เริ่มสับสน
ในจิตใจ เริ่มเอาอาชีพไปเกาะวิถีหรือเอา
อาชีพไปเกาะหน้าที่ เช่น เมื่อครูไม่รู้หน้าที่ 
เอาหน้าทีไ่ปท�าเป็นอาชพี ก็จะเห็นนกัศึกษา
เป็นลูกค้า เห็นวิชาเป็นสินค้า ท�าการเรียน
การสอนเพือ่รายได้ โดยไม่ได้ใส่ใจการเรยีน
การสอนว่าลูกศิษย์จะมีความรู้มากน้อย
เพียงใด ชาวนาก็เช่นกัน หากเห็นสิ่งที่ตน
ท�าเป็นแค่เพยีงอาชพี มปีุย๋เคมอีะไรกใ็ส่ไป 
ยาอะไรทีท่�าให้ได้ผลผลติสงูกใ็ส่เข้าไป เพือ่
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ที่จะท�าให้ได้ผลผลิต เช่น ใส่เคมีเข้าไป โดย
ลืมว่าเรามีหน้าที่ผลิตของดีๆ ให้คนอื่นกิน 
สดุท้ายผลผลิตท่ีไม่ปลอดภยั ตวัเองกไ็ด้โรค
ภัยกลับมา ถามว่าคุ้มกันหรือไม่ มันไม่คุ้ม

คุณผกามาศ   ธนพัฒนพงษ์
ผลส�าเรจ็ของการเรยีนรู้การเป็นชาวนา

มืออาชีพตรงนี้ ถ้าจะถ่ายทอดให้เวทีนี้ จะ
ถอดหรือแบ่งปันอะไรบ้าง

คุณแก่นค�ากล้า  พิลาน้อย
ผมท�าเรื่องข้าว นอกจากความมั่นคง

ทางอาหาร ต่อมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้น
เมืองเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง นอกจากนี้ “ข้าว
เป็นวตัถโุบราณทีม่ชีวีติ” ยังอยู่ในแปลงนา 
ท�าไมเราไม่รกัษาเอาไว้ ผมจงึอยากอนรุกัษ์
ไว้ เพื่อให้คนได้เห็น อีกอย่าง คือ ผมอยาก
พฒันาพนัธุข้์าวเพือ่ชาวนาและผูบ้รโิภค ไม่
มองผูแ้ปรรปูเท่าไร เพราะยงัไงเขากไ็ด้ก�าไร 
คนกลางเขามีศักยภาพในการท�าก�าไร  แต่
คนต้นน�้า น้อยคนจะมาคิด หลายคนปลูก
ข้าว คิดต้นทุนทุกอย่าง แต่ลืมคิดค่าแรงตัว
เอง แต่การเสียสละค่าแรงของตัวเองเพื่อ
ให้คนอื่นได้อยู่ได้กินคือมูลค่าของชีวิตของ
จิตวิญญาณที่ชาวนามอบให้แก่สังคม มาก
ไปกว่านี้ ชาวนาไม่เห็นคุณค่าอาชีพตัวเอง 
ท�าให้อาชีพชาวนาลดน้อยลง ปัจจุบันอายุ
เฉลีย่อาชพีคอื 50 ปี สดุท้ายผมพฒันาพันธุ์
ข้าวเพือ่ทีจ่ะให้ได้คณุค่า โภชนาการทีส่งูขึน้ 
รสชาติ จ�านวนการผลติทีเ่พียงพอคนกนิ ทกุ
คนควรได้กนิข้าวกนิอินทรีย์ราคาไม่แพงและ
คนปลกูไม่เดอืดร้อน หากเป็นอย่างปัจจบุนั
นี้ ถ้าข้าวอินทรีย์ราคาตกเมื่อไร หมายถึง
คนกินได้กินข้าวถูก คนปลูกเดือดร้อนมาก 
ถ้าราคาข้าวเพิ่ม คนปลูกพอมีกิน คนกิน
เดือดร้อน คนตรงกลางสบาย ดังนั้นการ
พัฒนาพันธุ์ข้าวของผม เพื่อทุกคนทุกฝ่าย 
ปัจจบุนัข้าวพืน้เมอืง ผมอนรุกัษ์ไว้มากกว่า 
150 ชนดิ เราไม่ได้ท�าแค่การอนุรักษ์ แตไ่ด้
ประโยชน์ในทางการตลาด แถมยังได้ฐาน
ข้อมูลเรื่องพันธุกรรมของข้าว 

ไม่จ�าเป็นว่าทกุคนต้องท�าได้เหมอืนผม 
แต่ละคนอาจจะเก่งแตกต่างกนัไป แต่ขอให้
ได้มโีอกาสแชร์ความรู ้มนัจะเป็นประโยชน์
ของแต่ละคน การเป็นชาวนาเดีย่วๆ กเ็หมอืน
วิง่สูส่นามรบเด่ียวๆ เป็นอะไรมาก็ตายเดีย่ว 
เราจงึต้องเกาะกลุม่กนัเพือ่ศกัยภาพในการ
ต่อรองกับตลาด

คุณผกามาศ   ธนพัฒนพงษ์
มาทีค่ณุอดลุย์ผูเ้ผชญิกับปัญหาราคา

ข้าวตกต�่า ท�านาข้าวไม่ได้ราคา ท�าไมถึงได้
สามารถแก้ปัญหา เรียนรู้ ยกระดับคุณค่า 
สร้างมูลค่าเพิ่มได้ส�าเร็จ

คุณอุดลย์   โคลนพันธ์
ผมเป็นชาวนา เวลาผมไปขายข้าว ผม

ถามเจ้าของโรงสว่ีาซือ้เท่าไรเถ้าแก่ เวลาเรา
อยากได้แกลบกลับมา ปกติเมื่อก่อนแกลบ
มนัเป็นของเรา เรากถ็ามว่าขายเท่าไรเถ้าแก่ 
เลยเกดิค�าถามว่า เราท�ามาทัง้ปี ให้เขาก�าหนด
ราคา นีเ่พราะเราใจกว้างให้เขาก�าหนดอย่าง
นัน้หรือ จนกระทัง่มาเจออาจารย์จุฑาทิพย์ก็
มคีวามหวงัว่าอาจารย์จะพามาขายข้าวหรอื
จะขายข้าวให้ได้ราคาดี แต่พอได้เจอแล้ว 
ท�าให้ได้มองตวัเอง ท�าไมไม่พัฒนาตวัเองให้
สามารถก�าหนดราคาเองได้ ท่ีเราขนข้าวไป
ให้เถ้าแก่เพราะเราไม่มีไปใช่หรือไม่ ซึ่งก็ใช่ 

ดงันัน้เราเลยลองท�า ปีแรกเราลองท�า
แบรนด์ ข้าวคณุธรรม กบัทางสถาบนัวชิาการ
ด้านสหกรณ์กเ็อาเข้าห้างเลย แปรรปูด้วยโรง
สีเล็ก ข้าวก็คัดมือ แต่ก็ยังเจอปัญหาอีกว่า 
ถ้าเรามีข้าวหอมมะลิก็ถามหาข้าวแดง ถ้า
มีข้าวหอมมะลิแดงก็ถามหาข้าวนิล ต่อมา

เมื่อได้มาสัมมนากับอาจารย์ และได้ฟังผู้
บริหารเครือซิเมนต์ไทย เลยได้รู้ว่า ท�าไม
เค้าไม่ซื้อของเรา  เลยไปคุยกับคุณเกิดค�า
กล้า หาสิ่งที่โรงสีใหญ่ๆ ท�าไม่ได้ คือ ข้าว
หลายสายพันธุ์ และคนอื่นๆ ไม่มี เอา 150 
สายพันธ์ุมาขาย ขายแค่สายพนัธุล์ะ 1 บาท 
กโิลกรมัละ 150 บาท ตนัละ 150,000 บาท 

ต่อมา อาจารย์จากมหาวทิยาลยัมหดิล
สนใจข้าวคณุธรรมและค้นพบว่าข้าวของเรา
บางสายพนัธ์ุมสีารต้านอนมุลูอสิระมากกว่า
ผลไม้ทีว่่าดีๆ  ทีน่�าเข้ามาจากต่างประเทศเลย
ขายข้าวด้วยระบบเกษตรอินทรีย์คู่กับงาน
วิจัย ผลคือ ไปรุ่ง ท�าในนามข้าวคุณธรรม 
ก็ไปได้ ก็ติดตลาด 

ตอนนี ้เราได้พัฒนาระบบข้าวอนิทรย์ี 
คือ (1) รบัรองพืน้ทีก่ารผลติทัง้หมด (2) เรา
รู้ที่นาของสมาชิกทั้งหมด และ (3) ใครจะ
สั่งซื้อข้าวกับเราต้องสั่งข้าวล่วงหน้า ไม่งั้น
ไม่ปลูกให้ ท�าให้ตอนนี้เราสามารถก�าหนด
อนาคตก่อน แล้วค่อยปลูก ที่เราท�าได้ไม่ใช่
เพราะเราหย่ิง แต่เราชดัเจนในตวัเองว่า (1) 
เราชดัเจนว่ามใีบรบัรอง ได้มาตรฐาน (2) ท�า
เกษตรอนิทรย์ี (3) รบัรองว่ามีข้าวขาย และ 
(4) ไม่โอนเงินเราไม่ปลูกให้  เวลาผ่านไป 7 
ปีทีท่�ามา ผมถอืว่าประสบความส�าเรจ็ จาก
นบัหนึง่ไม่เหน็อนาคต ตอนนีก้�าหนดอนาคต
เองได้ แล้วค่อยปลูกข้าว  เรามีชาวนา 160 
คน ปลกูข้าว 4,134 ไร่ได้ผลผลติข้าวคณุธรรม 
ประมาณปีละ 1.5ตนั และมกีาร จดัตัง้ศนูย์
เรยีนรูม้ชีวีติ โดยการสนบัสนนุ จาก สถาบนั
วิชาการด้านสหกรณ์ และ สกว. แต่ละปี มี
คนสนใจเข้ามาเรยีนร ืการปลกูข้าวอนิทรย์ี
คุณธรรม มากกว่า 1,000 คน

คุณผกามาศ   ธนพัฒนพงษ์
เราได้เห็นภาพว่าการตลาดที่เราไป

พึ่งพาคนอื่น กับการตลาดที่เราได้ก�าหนด
เอง ไปสู่เป้าหมายเอง โดยมีกลไกในการ
รวมกลุ่ม มีพันธุ์ข้าวที่ดี มีการคาดการณ์ที่
ดี ประสบความส�าเร็จแน่นอน  

ต่อไปจะเป็นนักธุรกิจที่หลายๆ คน
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รู้จักกันดี แต่ท�าไมถึงสนใจเกษตรอินทรีย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลข้าวคุณธรรม นัก
ธุรกิจมองมุมไหน เรื่องประโยชน์หรือก�าไร 
อะไรอย่างไร จึงถามคุณอรุษว่าท�าไมสนใจ
และเข้ามาสนับสนุนเกษตรอินทรีย์

คุณอรุษ   นวราช
 ทีส่นใจเพราะว่ามันโยงกบัธุรกจิที่

ท�าอยูค่อืสวนพรานสามพราน มลีกูค้าเข้ามา
รับประทานอาหารหลายร้อยคน เราอยาก
ให้ได้ทานอาหารดีๆ ผักผลไม้ข้าวอินทรีย์ 
เป็นจุดขายของโรงแรมด้วย เราเลยอยาก
หาวัตถุดิบ แต่ถ้าปลูกเองพื้นที่ของเราก็ไม่
ค่อยเยอะเท่าไร และเรากไ็ม่ใช่มืออาชพี ลอง
มองรอบๆ ตัวเรากเ็ลยเจอเกษตรกร ตอนนัน้
เชิญอาจารย์มาด้วย เราพบคนจากหลายๆ 
ท่ี เราเลยอยากซื้อวัตถุดิบ แต่แทบทุกคน
ท�าเกษตรเคมี ดั่งที่ทราบกันว่านครปฐม
เป็นแหล่งใช้สารเคมีมาก ถ้าเราต้องการ
ผลผลิตอินทรีย์จากคนรอบๆ เราก็จ�าเป็น
จะต้องพฒันากนั ในตอนนัน้หลายคนอยาก
ปลูกอยากท�าเกษตรอินทรีย์แต่อาจจะไม่มี
ตลาดหรอืไม่มคีวามมัน่ใจ ตรงนีเ้ป็นจดุเริม่
ต้น โชคดทีีไ่ด้เจออาจารย์จุฑาทิพย์เลยได้ท�า
วิจัย และ ท�าให้เราได้คุยกับเกษตรกร จาก
นั้นเราได้ตั้งปณิธานร่วมซึ่งต่อมาเกิดเป็นก
ลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ท�าเป็นรูป
แบบตลาดสุขใจ เป็นตลาดน�าร่องส�าหรับ
ขายผลผลติจากเกษตรอนิทรย์ี ส่วนท่ีว่าเรา
สนับสนุนกลุ่มข้าวคุณธรรมน่าจะเป็นเรื่อง
การสั่งซื้อข้าวมากกว่า เพราะท่ีจริงเราน่า
จะไปเรียนรู้จากเขามากกว่า

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์
ถ้าเป็นกรณนีกัธรุกจิทัว่ๆ ไป หากจะ

เข้ามาสนบัสนนุ ในมมุมองของคุณอรษุ เค้า
จะมีส่วนเชื่อมโยงอย่างไร ช่วยอย่างไรบ้าง 
เพื่อที่จะผลักดันให้ราคาสินคาการเกษตร
มันสูงขึ้น

คุณอรุษ  นวราช
ผมคดิว่านกัธรุกจิย่อมมเีกษตรกรอยู่

รอบข้างอยู่แล้ว โดยสนับสนุนเกษตรกรใน
พื้นท่ีน่ันแหละให้เกษตรอินทรีย์ แล้วเรา
ก็เป็นลูกค้าเอง เช่น พนักงานของเรารับ
ประทานอาหารพวกนี้เอง อันนี้คือสิ่งที่เรา
ท�าอยู ่เพราะคดิว่าไม่สามารถสนบัสนนุใคร
ในพื้นที่ไกลๆ ได้  สิ่งนี้เป็นการเชื่อมเครือ
ข่ายผู้ซื้อกับผู้ขายในระยะยาว ให้สังคมดี
ขึ้น เกษตรอินทรีย์เป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว หาก
มองเป็นอาชพีคงไปได้แต่ไม่ยัง่ยนื ดังนัน้คดิ
ว่าการท�าให้ธรุกจิไปได้ ชมุชนไปได้ ก็น่าจะ
เป็นสิ่งที่ดีกว่า ที่พูดมานั้นเป็นวิถีชีวิตแบบ
ไทยๆ เกษตรอนิทรีย์ไม่ใช่เรือ่งใหม่ ทกุวนัน้ี
เราแค่กลบัมาใช้วถิชีวิีตท่ีควรจะเป็น วถิชีีวิต
แบบไทยๆ ค�าว่าพอเพยีงไม่เป็นแค่ลักษณะ
เรือ่งกินอยูไ่ปวนัๆ แต่เอามาท�าธรุกิจได้ด้วย 
ผมได้ไปดูงานกลุ่มข้าวคณุธรรมในเรือ่งการ
รวมกลุม่ เป็นหัวใจของการท�าเกษตรอินทรีย์ 
เพราะการท�าเป็นกลุ่มก้อนมันไปได้ดีกว่า 
มีแบรนด์ชัดเจน เรื่องน้ีเป็นสิ่งที่อยากให้
เกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐมได้เหน็ ผม 
จงึได้พา กลุม่ชาวนาภายใต้เครอืข่ายของเรา
กว่า 30 คน ไป เรียนรู้ กับชาวนาคุณธรรม 
และก�าลังขยายผล ไปสู่ ภาคอ่ืีนๆ ด้วย  โดย
พบว่าการร่วมกลุม่ของชาวนาคณุธรรมเป็น
เร่ืองของจิตวญิญาณท่ีทุกคนสามารถสัมผสั
ได้ ไม่ใช่แค่ข้าวอินทรีย์ แต่เป็นเร่ืองคนได้มา
เจอคน ท�าให้สัมผัสความสุขได้

รศ.จุฑาทิพย์    ภัทราวาท
เร่ืองของคุณอรุษน่าสนใจ ท�าไมนัก

ธรุกจิเริม่สนใจเกษตรอนิทรย์ี มาสนใจชาวนา 
ท�าไมมายกแปลงท�าเกษตรอินทรีย์ ในรอบ

ปีทีผ่่านมา เช่น เกษตรกรคลองโยง จงัหวดั
นครปฐม กช็วนคณุอรษุไปดวู่าจะยกระดบั 
จะเสรมิพลงัชาวนาในพีน้ท ี2,000ไร่ จะช่วย
วางแผนในเรือ่งการตลาดกันอย่างไร ตรงนี้
กเ็รือ่งของการทีน่กัธรุกจิทีม่คีณุธรรมเข้าไป
ช่วยเหลือ โดยพูดเรื่องการค้าที่เป็นธรรม 
เท่ากบัเกษตรกรหลายกลุม่ทีห่ลงทางเข้าไป
ตามกระแสตลาด ถกูเอาเปรยีบ ได้เข้ามาสู่
การค้าที่เป็นธรรม

คุณอรุษ   นวราช
เราช่วยเข้าไปดูช่องทางการตลาด 

จริงๆ พ่อค้าคนกลางเอาก�าไรไปเยอะ จะท�า
ยังไงให้โซ่ตรงนี้มันสั้นลง ตลาดสุขใจก็เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ ท�าให้โซ่ข้อกลาง
หายไป ท�าให้ผู้ปลูกมาขายให้ผู้กินโดยตรง 
ได้ผักอินทรีย์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและ
กัน คดิว่าเป็นสิง่ทีห่ายไปจากสงัคมไทย ผม
อยากภาพตรงนี้มันขยายออกไป เช่น ให้
บริษัทพาพนักงานไปดู  อาจจะมีการซื้อ
ข้าวซื้อผักจากพนักงานในฐานะลูกค้าเป็น
รายเดือน ท�าเป็นเรื่อง CSR พอพนักงาน
เค้าเข้าสู่ถีชีวิตเกษตรกรก็เข้าใจเรื่องความ
สุข และมีความยั่งยืน มีการซื้อเรื่อยๆ การ
เป็นการเชือ่มเครอืข่าย ท�าให้โซ่ตรงนีม้นัสัน้
ลง อยากให้เวลาเรากินข้าว กินผัก กินผล
ไม้สามารถนึกหน้าคนปลูกขึ้นมาได้ เพราะ
คุณค่าตรงนี้มันหายไปจากสังคมไทย 

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์
ตรงน้ีส�าคัญ เป็นสิ่งท่ีเราได้รับกับ

ตัวเอง ถ้ามีการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้
ผลติโดยตรง มใีจให้กนั ก็จะท�าให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
ขอเสริมว่าที่พูดคุณอรุษและน้องๆ 

พูดกันนั้น เป็นการเข้าสู่ยุคการตลาดเชิง
จติวญิญาณ ลองถามตวัเองว่า ถ้ามีข้าวสอง
ถุง ราคาแพงกว่ากัน 10 บาท แต่ถ้าซื้อถุง
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ที่แพงกว่า จะได้ที่เกษตรกรที่ขายตรง เรา
กซ็ือ้อนัทีแ่พงกว่าเพราะมคีวามสขุมากกว่า 
และตรงนี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ

คุณอรุษ   นวราช
ขอเรยีนอาจารย์ว่า มนัไม่จ�าเป็นต้อง

แพงกว่าเลย จรงิๆ น่าจะถกูกว่า เพราะไม่มี
พ่อค้าคนกลางแล้ว แถมรูว่้าใครปลกูให้เรา 
บอกลูกค้าของเราได้ด้วย 

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์
ตรงนี้เป็นความสุขที่เราได้รับ ถ้าเรา

มองให้ลึกซึ้งถึงผู้ผลิตที่มีความต้ังใจอย่าง
กลุ่มข้าวคุณธรรม กลุ่มพืชผักผลไม้ เป็น
วิถีชีวิตที่เราจะต้องน�ากลับคืนมา ขอบคุณ
นักธุรกิจแบบน้ีที่ท�าเป็นแบบอย่างให้เห็น
ว่าการค้าทีเ่ป็นธรรมจะท�าให้เกดิความย่ังยืน

มาถึงท่านสุดท้าย คุณวินัย จากเจ้า
หน้าที่ภาครัฐ สปก. ที่ท�าหน้าที่ยกระดับ

สมรรถนะชาวนาอย่างยั่งยืน ตอนนี้เข้าไป
มากน้อยแค่ไหน อย่างไรบ้าง

คุณวินัย  เมฆด�า
ในอดีต นักส่งเสริมภาครัฐเข้าไป 

เกษตรกรต้อนรับ แต่วันนี้ไม่แน่ใจว่านักส่ง
เสริมภาครัฐเข้าไปเกษตรกรจะต้อนรับเหมอืน
เดมิหรอืไม่ วนันีแ้ม้ว่านกัส่งเสรมิการเกษตร
ภาคเอกชน เช่น บรษิทัขายปุย๋ขายยาเข้าไป 
เสียค่าใช้จ่ายด้วย นักส่งเสริมภาครัฐเข้าไป
ด้วย แข่งขันกัน คิดว่าล�าดับแรกเกษตรกร

ไม่น่าจะเปิดประตูต้อนรับนักส่งเสริมจาก
ภาครัฐ ไม่ได้รับการต้อนรับจากเกษตรกร 

 ขอน�าเรื่องว่า เมื่อวานได้มีการ
ถอดบทเรียนกับชาวนามืออาชีพท่านหนึ่ง
ว่าต้นทุนการท�านาเป็นอย่างไร คุ้มหรือไม่
แล้วท�าไมอยากจะท�านาต่อ กล่าวคอืท�านา 
40 ไร่ เป็นที่นาเช่า 30 ไร่ ของตัวเอง 10 
ไร่ อยูก่รงุเทพฯ แล้วเกษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ี
โทรตามว่าต้องรบีกลบัด่วน ว่าที ่10 ไร่ต้อง
ท�า เพราะแปลงต้นน�า้ท�าแล้ว 30 ไร่ต้องท�า 
เพราะไม่ท�า คนอืน่ก็จะได้แทน แล้วเราจะไม่
ท�าตลอดไป ผมถามว่าท�าไมอยากท�านาต่อ 
ค�าตอบคอื ยงัเชือ่ว่า อกี 2-3 เดอืนราคาข้าว
จะกลับมา หลายพื้นที่ยังท�านาอยู่ท้ังๆ ท่ี
ขาดทนุ ตอนนีร้าคาข้าวในท้องตลาด 6,000 
บาท ต้นทุน 4,600 บาท/ไร่ แล้วจะเหลือ
อะไร ถ้าอย่างนั้น ให้เขาเช่าดีกว่า และเมื่อ
ถอดบทเรยีนออกมาแล้วไม่คุม้ทนุ ไม่ท�านา 
ให้คนอืน่เช่าดกีว่าไหม ตรงนีด้ใีจ เพราะเรา

มีผู้สนใจเยี่ยมชม
บู๊ทหลักสูตรชาวนามือ
อาชีพกันอย่างต่อเนื่อง
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สามารถสร้างทางเลอืกให้เกษตรกรได้ เป็น
ทางเลือกที่ยั่งยืน ความยั่งยืน คือ ความ
สามารถในการตัดสินใจว่าจะท�านาหรือไม่
ท�านา นัน่หมายความว่าต้องมข้ีอมลูในการ
ตัดสินใจ ชาวนารู้ต้นทุนแต่ไม่กล้าคิด และ
ไม่สามารถเปลีย่นอาชีพได้เพราะไม่รูจ้ะท�า
อะไร ท�าไม่เป็น เพราะที่ข้างๆ ก็ท�านา แต่
ถามว่าอาชีพชาวนาจะหายไปหรือไม่ ไม่
หาย เพราะเมื่อชาวนาลดน้อยลง จ�านวน
ที่ดินถือครองจะเพิ่มขึ้น การเช่าท�าจะเพิ่ม
ขึ้น ตกลงเฉลี่ยแล้วท�าแล้วคุ้มทุนคือ 20 
ไร่ เกวียนละ 8,000 บาท ถึงอยู่ได้ ทุกวัน
นี้ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากปุ๋ยกับสารเคมี ไม่
นบัค่าแรง เพราะสงูอยูแ่ล้ว นอกจากนีย้งัมี
ความเสยีงทีภั่ยธรรมชาติ น�า้เป็นเรือ่งส�าคัญ
ของการท�านา 3 ครั้งต่อปี

 ในส่วนการส่งเสริมของภาครัฐ 
ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานมีที่ดินมากที่สุดใน
ประเทศไทย การมีที่ดินมากไม่ได้แปลว่า
จะจัดการได้ทั้งหมด ส.ป.ก ถือกรรมสิทธิ์
ทั้งที่ดินของรัฐและท่ีเราจัดซื้อมาได้ วัน
นี้มีกฎหมายที่ต้องพูดถึง กล่าวคือ เมื่อ

เกษตรกรเข้ามาถือครองที่ดินส.ป.ก ที่ดิน 
ส.ป.ก ไม่สามารถจ�าหน่ายจ่ายโอนได้ แต่
วันนี้ก็ขายกัน ไม่ใช่เพราะเขาอยากขาย
หรือให้คนอื่นเช่า แต่เขาไม่สามารถสร้าง
ทางเลือกในอาชีพของเขาได้ ท�าไปแล้ว
รายได้ไม่คุ้มกับรายจ่าย จึงเป็นหน้าที่ของ 
ส.ป.ก ว่าจะท�ายังไงเกษตรกรอยู่ในพ้ืนที่
ได้อย่างยั่งยืน ส.ป.ก เห็นว่า วันนี้เราต้อง
ร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังมีค�าถามว่านโย
บายสังคมเคราะห์ยั่งยืนหรือไม่ เงินที่ใช้
มาจากไหน อันนี้น่าคิด ซึ่งเกษตรกรก็ไม่รู้ 
แต่รู้ว่าถ้าได้มาจะพอใจ นอกจากนี้ วันนี้
เกษตรกรบอกว่าถ้าเขาหยดุท�านา ประเทศ
ชาติล่มจม เพราะธรุกจิร่วมกนัเช่น คนขาย
ก๋วยเตี๋ยว คนขายปุ๋ยขายยา มันจะหายไป
ด้วย เราจะมแีนวทางท�าให้เกษตรกรคดิได้ 
ท�าเป็น ได้อย่างไร

การที่ ส.ป.ก.ได้ท�าข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขยายผล
น�า หลักสูตร ชาวนามืออาชีพไปใช้พัฒนา 
smart officer กับ smart farmer  นั้น 
เรามอง 3 เรื่องในการพัฒนาที่ยั่งยืน (1) 

เปลี่ยนวิธีคิด จากการใช้ทรัพยากรเป็นใช้
ความรู้ ในอดีตเราสามารถเพิ่มจ�านวนไร่ 
โครงสร้างพื้นฐานไปได้อย่างไม่จ�ากัด แต่
ปัจจุบันนี้ท�าไม่ได้แล้ว ดังนั้น ท�าอย่างไร
ที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินมากนักจะสร้างทาง
เลอืกให้อยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื (2) บรหิารจัดการ
อาชพีของตวัเองตลอดโซ่อปุทาน เพราะไม่รู้
ว่าผลิตแล้วไปไหน  และ (3) การใช้ข้อมูล 
ต้องให้เกษตรกรใช้ข้อมูลเพื่อการสืบค้น
และวางแผนการจัดการการผลิตและขาย
ในอนาคต เมื่อไรท่ีวางแผนเอาข้อมูลใน
ปัจจบุนัไปใช้ในอนาคต ผมคดิว่าไม่ทันการ

สดุท้ายในเรือ่งของกลุม่ เรายังพฒันา
คน เรามโีครงการในการดแูล โดยร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆ เราพบโจทย์ คือ วันนี้คน
รุ่นใหม่ท่ีจะมาสืบทอดเกษตรกรน้อยมาก 
อายเุฉลีย่มากกว่า 50 ปี ขึน้ไป เรามองเห็น
อนาคตว่ามนัล่มจมถ้าเราไม่แก้ไขสร้างคนรุน่
ใหม่เข้าไป ตัวโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ที่
ท�าร่วมกบักระทรวงศึกษาธกิารเราต้องการ
คนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ภาคการเกษตร อย่างวัน
นี้ราได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ 9 จาก

ผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
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นครราชสีมา ผู้สนใจอาชีพเกษตรกรและ
ต้องการสร้างทางเลอืกให้กบัตวัเอง เขามอง
ว่าไปไม่ได้ในภาคบริการภาคธุรกิจ เพราะ
เห็นความไม่ย่ังยืนในการจัดการในภาค
ธรุกจิ นอกจากนีย้งัมีกลุ่มนสิิตจฬุาฯ ผู้อยูใ่น
โครงการ Smart Farmers ที่จะเข้าไปเป็น
ผูน้�าการเปล่ียนแปลงในเชงิพ้ืนที ่โดยเข้าไป
วางแผน จัดการ เก็บข้อมูลก่อน แล้วค่อย
ตัดสินใจว่าจะท�านาหรือไม่ท�านา ส�าหรับ
นักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็นเกษตรกร ถ้าเขา
เห็นว่ารายได้ไม่สามารถเทยีบเคยีงกบัภาค
ธุรกิจภาคบริการก็จะไม่ท�าเกษตร ดังนั้น 
ถ้าจะสร้างรายได้ต้องพัฒนากระบวนการ
เรยีนรู ้จงึบอกได้ว่าการส่งเสริมภาคเกษตร
ไม่ใช่เรื่องง่าย

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงษ์
ขอเป็นก�าลังใจให้กับนักส่งเสริม

การเกษตรทีป่รบัตวัไปกบัการเปลีย่นแปลง
ต่างๆ  ที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีความหวังกับเกษตร
อินทรีย์ เพราะอาจจะไปไม่ถูกทาง ท�า
อย่างไรจะได้เรยีนรูค้วามรู้เรือ่งท�าท�าเกษตร
อนิทรีย์ให้ได้ผล เพราะเวลาท�าแล้วผลผลติ
มนัไม่ได้ ท�าให้ชวนใครมาท�าเค้าไม่เอาด้วย 
เพราะของเราท�าแล้วไม่ได้ผล 

คุณอดุลย์   โคลนพันธ์
ผมแนะน�าว่าไปอยูก่บัคณุเกดิค�ากล้า

สกัเดอืนหนึง่เพือ่ศกึษาและท�าความเขา้ใจ
เกษตรอินทรีย์

คุณแก่นค�ากล้า  พิลาน้อย
ผมจะจัดค่ายอบรมวันที่ 28-30 

มิถุนายน 2557 นี้ รับ 30 คน ที่บ้านผม 
โดยเปิดรับวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ขอให้ติดต่อ
เบอร์ 08-4642-2370 ผมให้ไว้ส�าหรับการ
โทรไปรับสมัคร โดยเป็นเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสานและการคัดและผลิตพันธุ์
ข้าวแบบอินทรีย์ หลายคนสงสัยว่าท�าไม

บรรยากาศ ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา

ล�าดับต่อไป ขอเชิญทุกท่านซักถาม 
แลกเปลี่ยน หรือเปิดประเด็นได้เลยค่ะ 

คุณมานะ  สุดสงวน
จากที่เราท�านาปีละครั้ง ในวันนี้เรา

ท�านาปีละ 3 ครั้ง พวกศัตรูพืชมันมีอาหาร
กินตลอดปี ท�าให้เราต้องใช้ทรัพยากรมาก 
ใช้สารเคมีมาก คุณภาพในการท�านาสาม
ครัง้น่าจะน้อยลง เราจะเปล่ียนเป็นท�าปีละ
ครั้งเพื่อลดการใช้น�้า เพิ่มคุณภาพ และพอ
อาหารน้อยลง เราต่อรองราคาได้มากขึ้น 
เพราะวันน้ีเค้าผลิตน�้ามันได้น้อย ก�าหนด
ราคาขายได้ อยากให้ช่วยกันคิด
คุณสุภาภรณ์

วนันีเ้กษตรกรอาจจะมคีวามหวงัขึน้
มา และยงัได้เหน็นกัธรุกิจทีม่คีณุธรรม เลย
อยากถามว่า ตรงนี้ท�าอย่างไรจะลงไปถึง
จังหวัดสุรินทร์บ้าง พอจะเป็นไปได้หรือไม่ 
หาก สปก. อยู่ตรงนี้พอจะไปให้ความร่วม
มือที่จังหวัดสุรินทร์บ้าง ได้หรือไม่
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ท�าเกษตรอินทรีย์แล้วต้องผสมผสานด้วย 
เพราะการเกษตรอินทรีย์มีทั้งเชิงเดี่ยว นา 
10 ไร่ ปลกูข้าวทัง้ 10 ไร่ แต่แบบผสมผสาน
จะมีปลูกผัก ปลูกผลไม้ ขุดสระเลี้ยงปลา 
เป็นระบบที่ผสมผสาน ครบถ้วนสมบูรณ์

คุณอดุลย์   โคลนพันธ์
 ขอเสริมว่าแต่เดิมเกษตรกรผลิต

เพื่อผลิตเพื่อบรโิภค บรโิภคเหลือแลว้ค่อย
จ�าหน่าย แต่ทุกวันน้ีเราผลิตเพ่ือจ�าหน่าย 
แม้แต่ ธกส. เองก็มองว่านี่เป็นความผิด
พลาด จ�าหน่ายอย่างเดียวแต่ซ้ือกลับมา
สามสิบอย่าง ผลเลยล้มเหลว

คุณแก่นค�ากล้า  พิลาน้อย
เราต้องเปลีย่นจากการจ�าหน่ายแบบ

ลกูจ้างมาเป็นการจ�าหน่ายแบบผู้ประกอบ
การ ที่ผ่านมาเราจ�าหน่ายแบบเป็นลูกจ้าง
ของโรงสี ไม่ใช่ผูป้ระกอบการ เกษตรกรรุน่
ใหม่ควรจ�าหน่ายแบบเป็นผู้ประกอบการ 
นั่นคือเปลี่ยนแนวคิด มีความเป็นเจ้าของ

คุณอดุลย์  โคลนพันธ์
ผมท�าเรือ่งโรงส ีจากผมท�าโรงสเีลก็ๆ 

จนตอนนี้มีเครื่องแยกสี มีโรงสี สต็อกข้าว 
แต่ผมไม่เคยลืมก�าพืดตัวเอง ยังเอาแกลบ
กลบัไปท�าคอกไก่ เอาไปให้ไก่กนิ เอาไปท�า
ปุ๋ย เราขายแต่ข้าวสาร ที่เหลือเอากลับมา
ท�าปุ๋ย ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ เราจะเห็นคุณค่า
ในสิ่งที่เรามีทั้งหมดเลย

คุณอรุษ  นวราช
ผมเห็นด้วยกับการท�านาปี เพราะ

เกษตรอนิทรย์ีเป็นการท�าแบบดัง้เดมิ อย่าง
คุณข้าวคุณธรรมท�าข้าวนาปีอยูแ่ล้ว เพราะ
โดนบงัคบัเร่ืองฝน การท่ีเราเร่งปริมาณท�าให้
ใช้สารเคมีเยอะขึ้น ท�าให้ต้นทุนสูงขึ้นตาม
มา ตอนนีค้นเป็นห่วงเรือ่งสขุภาพ คนยอม
จ่ายเพิม่ข้ึน และยิง่ส่งออก ผู้ส่งออกต้องการ
ของแปลก เพราะเป็นจดุขาย ประเทศไทย
เราไม่ควรแข่งทีป่รมิาณ มาแข่งแบบคณุภาพ
แทน ผมเห็นด้วยถ้าจะกลับมาท�านาปี ไม่
ฝืนธรรมชาติ

คุณแก่นค�ากล้า  พิลาน้อย
ผมเหน็ด้วย ทางกลุม่ของผมส่งเสริม

ให้เราท�านาปีละคร้ัง ให้มคุีณภาพ พอท�างาน
เสร็จแล้วเราท�าอย่างอื่นต่อไป

คุณอ�าพล
ขอบคุณคุณเกิดค�ากล้าที่เก็บพันธุ์

ข้าวเหลืองโคราชไว้ให้

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
อนบุาลเจรญิศิลป� จ. สกลนคร

อยากมาอบรมที่ห้องนี้ เพื่อท่ีจะได้
กลับไปท�านาหลังเกษียณ มีปัญหาว่าเรา
ต้องซือ้พนัธุข้์าว เพราะจะท�านาต้องมพีนัธุ์
ข้าว เลยไปซื้อที่ศูนย์วิจัย ต้องลงทะเบียน
ด้วย แต่ในสมัยก่อนไม่เป็นปัญหา เพราะเกบ็
พันธุ์ข้าวเอาไว้ทุกปี ปีต่อปี ปลูกข้าวแล้วก็
มกีรรมวธิ ีภมูปัิญญาชาวบ้านเกบ็พนัธุข้์าว 
แต่สมัยนี้ต้องซ้ือ และต้องท�าแบบนี้ทุกๆ 
สามปีสี่ปี เลยอยากถามคุณเกิดค�ากล้าซึ่ง
มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บพันธุ์ข้าว น่าจะ
เป็นการช่วยเหลือชาวนาในระยะยาวและ
ยั่งยืน ในการเก็บพันธุ์ข้าว

คุณอดุลย์   โคลนพันธ์
การต่อยอดพนัธุข้์าวพืน้เมอืง คนพืน้

เมอืงย่อมท�าได้ดอียูแ่ล้ว คณุเกดิค�ากล้าท�า
หน้าที่เพียงเก็บพันธุ์ข้าว

รศ.จุฑาทิพย์   ภัทราวาท
วันนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นในการปลกูข้าวพืน้

เมือง เราต้องมองการณ์ไกลว่าความยั่งยืน 
มีประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารด้วย 
และจะท�าได้อย่างไร จะขายใคร อย่างไร 

น้องนิสิตจุฬาฯร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
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และจะอยู่อย่างยั่งยืนอย่างไร เป็นสิ่งท่ีดี 
ต้องไม่ทิ้งการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย 
การสร้างพันธมิตรที่มีคุณธรรม

คุณอนุสรา 
ส�าหรบัการรับมอบหมายเป็นเกษตรกร

รุ่นใหม่ ได้ลงพื้นที่ อ. วังน�้าเขียว มาเรียน
รู้ในเชิงการท�าเกษตรเต็มตัว ตลอด 4 ปี ที่
ผ่านมาเราเรียนตลอดห่วงโซ่การผลิต เม่ือฟัง
เรือ่งการพฒันาชาวนามอือาชพี เลยเจาะจง
ไปเรื่องตลาด เพราะเชื่อว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่มคีวามสามารถในการผลติพอสมควร 
แต่ว่าการเกษตรอินทรีย์ไม่มีตลาดรองรับ 
ไม่ได้ใบรับรอง ก็ท�าไม่ได้อยู่ดี สิ่งที่ไปแล้ว
ก็สูญเปล่า แล้วจะท�าอย่างไร เกษตรกร
อาจหันกลับไปท�าเกษตรเคมี เพราะง่าย
กว่า สะดวกกว่า 

นอกจากนี ้บางคนแม้ดัน้ด้นมาเรยีน
เกษตร แต่พ่อแม่ไม่ได้ส่งเสรมิให้เรยีนเกษตร 
จบมาแล้วเค้าไม่อยากให้กลบัไป ไม่อยากให้
ท�าเกษตร อยากให้ประกอบอาชพีอืน่ อยาก
ถามท่านเกษตรกรที่มีลูกหลานว่าท�าไมถึง
เห็นเกษตรกรรมมีความล�าบากหรือไม่มี
ความเจริญก้าวหน้า

คุณแก่นค�ากล้า  พิลาน้อย
เชื่อว่าสุดท้ายพ่อแม่จะยอมรับ

เอง หลายคนอยากกลับไปช่วยพ่อแม่ท�า
เกษตรกรรม เพราะเค้าเห็นคุณค่า แต่พ่อ
แม่ไม่เห็นคุณค่าเหล่าน้ัน ไม่เห็นคุณค่า
ความคิดของลูกๆ หากมองดีๆ พ่อของผม
อยากให้ผมไปเป็นเจ้าคนนายคน แต่ผม
เหน็ว่าเกิดสงคราม เจ้าคนนายคนกไ็ม่มีเงนิ
เดอืนกนิ ครกูไ็ม่เงนิเดอืน ต�ารวจกด้็วย จะ
เห็นว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง คนเรา
สดุท้ายกห็นไีม่พ้นเรือ่งอาหารการกนิ แล้ว
อาหารอะไรที่ปลอดภัย ถ้าไม่ใช่อาหารที่
เราปลูกเอง ข้าราชการในหมู่บ้านผมก็ซื้อ
ท่ีนาและหวังจะกลับมาท�านา ผมยืนยัน
ว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มั่งคงมากที่สุด

คุณผกามาศ   ธนพัฒนพงษ์
เร่ืองนี้เป็นไปตามเพลงชีวิตกสิกร

ว่า “กสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของ
ชาติ ไทยจะเรืองอ�านาจเพราะไทยเป็น
ชาติกสิกรรม” สังคมกสิกรรมของไทยยัง
มีอ�านาจอยู่ หลักคิดอันนี้ เพลงนี้ก็ยังอยู่ 

สุดท้ายอยากให้ รศ.จุฑาทิพย์ช่วย
สรุปบทเรียนว่า การเรียนรู้ของเรา วิถีชีวิต

เกษตรกรควรจะเป็นอย่างไร เราจะยกระดบั
มาตรฐานชาวนามืออาชีพได้อย่างไร

รศ.จุฑาทิพย์    ภัทราวาท
อยากให้ก�าลังใจน้องๆ ว่าค่อยๆ 

ท�าไป ท�านาได้นา ท�าสวนได้สวน โจทย์
หลักสูตรของเราเน้นเรื่องการสร้างความ
สมดุลระหว่างอาชีพและชีวิต ของคนที่จะ
มาเป็นเกษตรกร ไม่ใช่ว่าท�าแล้วเสยีสขุภาพ 
ท�าแล้วเป็นหนี ้ท�าแล้วถกูเอารดัเอาเปรยีบ 
ส่วนที่ว่าท�าเกษตรอินทรีย์แล้วจะไปขาย
ที่ไหน เราเห็นวา่เราจะต้องสร้างตลาดทาง
เลือก เมือ่ประเทศไทยต้องการจะยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขนั ยกระดบัมลูค่า
เพิ่มให้สินค้าการเกษตร เราจะต้องด�าเนิน
ไปในทศิทางของเกษตรอนิทรย์ี จงึอยากให้
ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสาร  มีที่ปรึกษาที่
ด ีดงันัน้ในนามของส�านกังานส่งเสรมิสงัคม
แห่งการเรียนรู้ ขอขอบคุณค่ะ

ตอนท้ายรายการเสวนา คณุผกามาศ
ได้กล่าวขอบคุณผูเ้ข้าร่วมเสวนาและวทิยากร
ทัง้ 5 ท่าน โดยฝากให้ทกุๆ คนคอยตดิตาม
งานวิจัยของสถาบันฯต่อไป

วิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนาร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
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